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A SOCIEDADE BRASILEIRA 
VIVE HOJE UM MOMENTO 
DE TRANSIÇÃO HISTÓRICA.
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A sociedade brasileira vive um prolonga-
do momento de transição histórica. 

Os longos anos de governo do Partido dos 
Trabalhadores e seus erros, sobretudo no 
governo Dilma Rousseff, afetaram a eco-
nomia e o sistema político do país, provo-
cando a mais profunda crise econômica de 
nossa história, a desorganização do siste-
ma partidário e um aumento exponencial 
da polarização política no seio da socieda-
de brasileira. As instituições democráticas 
absorveram sem ruptura constitucional os 
confl itos desencadeados. 

Sem golpe, sem violência e sem quebrar 
as regras do Estado de Direito Democrá-
tico, um novo governo assumiu a Presi-
dência da República. 
Chega com uma nova 
visão estratégica, um 
ânimo de conciliação 
e de paz e, principal-
mente, a convicção 
de que a política se-
ria capaz de reverter a 
desordem social, a cri-
se fi scal e econômica 
que nos ameaçavam 
gravemente. Ordem e 
Progresso foi o lema 
escolhido. 

Sem medo e sem 
ódios, se propôs a pa-
cifi car o país, a unir to-
dos os brasileiros.

A obra do governo Temer fi cou inacaba-
da, devido às limitações do seu tempo 
de mandato, ao grau de desalento da 

opinião pública e à crise moral que, de 
forma crescente, desde as denúncias do 
“Mensalão”, se abateu sobre o sistema 
político-partidário, e, também, às inter-
venções deliberadas do sistema judicial, 
com o intuito de abortar a fi nalização do 
ciclo de reformas econômicas. 

As eleições que se seguiram se deram 
em um ambiente contaminado por um 
alto grau de intolerância e radicalismo e 
refl etiram a desordem que ainda impera-
va no sistema político. 

Partidos enfraquecidos, uma opinião pú-
blica confusa e desorientada e o esfor-
ço de parte importante dos formadores 
de opinião para desvalorizar a política 

e os políticos, deram 
lugar a uma eleição 
plebiscitária travada 
entre dois polos ex-
tremos do espectro 
político. Não havia o 
Centro. De um lado, 
uma esquerda radica-
lizada e sem propos-
tas para o país, e, de 
outro, um candidato 
de uma nova direi-
ta alternativa, que se 
espalha atualmen-
te  pelo mundo, com 
uma pauta muito con-
servadora e pouco 
apreço pelas normas 
da democracia liberal 

e pelos valores civilizatórios, que pensá-
vamos fossem já um patrimônio indestru-
tível de nossa vida social.

“Nosso
compromisso
permanente

é com a 
democracia

e a liberdade.
Ser livre é

essencial à vida.”
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Concluídas as eleições e empossado o 
governo do presidente Bolsonaro, parece 
claro que o clima de polarização eleitoral 
veio para ficar, a não ser que um novo 
centro político se articule e construa um 
novo discurso. Nesta nova opção, o olhar 
deve estar focalizado em nosso futuro e 
nosso destino. Deve estar voltado para 
as questões fundamentais de nossa eco-
nomia e para a superação da intolerável 
desigualdade social que se aprofunda 
em nosso país. 

Os problemas são imensos, mas nossa 
sociedade já passou por outros momen-
tos tão ou mais dramáticos e demonstrou 
capacidade de superação.

A votação da Reforma da Previdência na 
Câmara dos Deputados provou que a po-
lítica e suas ferramentas – diálogo, nego-
ciação, entendimento, transigência – resol-
vem problemas e constroem soluções. Os 
diversos partidos que se identificam com 
uma visão democrática liberal, por conta 
própria já aprovaram uma agenda de re-
formas para destravar a economia, estimu-
lar os investimentos e gerar empregos.

Este é o caminho, o espaço do Centro.  
É nele que está o futuro. 

Ajudamos a construir esta iniciativa como 
a semente de uma articulação mais sis-
temática, que preserve a integridade da 
nação diante da tentativa de dividi-la.

O MDB foi e vai continuar sendo um ator 
relevante em nossa história política. Foi 
a peça central de nosso processo de re-

democratização, da pacificação do país 

com a anistia, da elaboração da nossa 

Carta Constitucional e deu permanen-

te suporte à governabilidade diante da 

fragmentação do quadro partidário. 

Neste novo momento, quando o país as-

siste imobilizado a uma tentativa de res-

suscitar velhos fantasmas que nos ator-

mentaram no passado, precisamos voltar 

às nossas raízes e aos valores que presi-

diram nosso nascimento e nossas lutas.

Nosso compromisso permanente é com 

a democracia e a liberdade. Ser livre é 

essencial à vida humana. Ser livre para 

empreender, para criar, para experimen-

tar, para optar, para errar, para corrigir, 

para discordar, para mudar. Isto é o que 

torna a vida digna de ser vivida. O ser hu-

mano percorreu um longo caminho, des-

de as formas primitivas de organização e 

de autoridade, até chegar à moderna so-

ciedade e às instituições da democracia 

representativa e liberal, que consagram 

a soberania popular.

As crises e os conflitos que têm se suce-

dido em todas as democracias do mundo 

devem nos guiar para mais, e não para 

menos, democracia. As imperfeições so-

ciais que causam os desequilíbrios eco-

nômicos, o aumento das desigualdades 

e da exclusão, não serão corrigidas pe-

las utopias autoritárias, nem pelas misti-

ficações do populismo. Uma sociedade 

mais justa, e ao mesmo tempo mais livre, 

precisa do Estado Democrático, do Esta-
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do de Direito e dos mecanismos de res-

ponsabilidade social e política, que só 

existem na democracia.

O MDB sempre foi o partido da tolerân-

cia e do respeito à divergência. Hoje, 

mais do que nunca, estas qualidades tor-

naram-se essenciais. Não podemos per-

mitir que o país volte a ser o que foi na 

sua pré-história: um 

aglomerado de tri-

bos que não se reco-

nhecem como frater-

nidade. 

Sob o véu das dife-
renças, queremos re-
alçar o que nos torna 
semelhantes e o que 
nos convida para um 
mesmo destino. Este 
seria também o pa-
pel principal de qual-
quer governo, mas 
no momento em que 
governar parece ser 
apenas um esforço 
para afi rmar o poder 
pessoal, é hora de o sistema político e os 
partidos cumprirem o seu dever para com 
a nação.

A política é a organização civilizada das 
diferenças e, como tal, é um nível supe-
rior de ação humana. Ela trata de reunir 
as pessoas em torno do interesse co-
mum, que nem sempre coincide com o 
interesse individual. Este esforço exige 
uma disciplina moral, pois contraria dois 
institutos naturais do homem, desde seus 

primórdios: o de seleção e cooptação por 
laços de parentesco e o da reciprocidade 
na troca de favores. Ambos os instintos 
estão codifi cados geneticamente e mani-
festam-se de forma espontânea sempre 
que as regras sociais não os proíbam.

Não podemos permitir que se reproduza 
no Brasil o que já ocorre em alguns países 
do mundo. De um lado, o sentido de per-

tencimento exclusivo 
a um grupo especial 
e, de outro, hostilida-
de a todos que pen-
sam diferentemente 
e se comportam com 
a liberdade que é 
própria da condição 
humana. 

O instinto da violên-
cia e da vingança, 
vontade de impor 
códigos de crença e 
de conduta, a estra-
nheza em relação ao 
mundo e aos outros, 
nada disso esteve 

presente neste grau em qualquer mo-
mento de nossa formação histórica. Sem-
pre que tivemos êxito em crescer e pro-
gredir foi quando fomos mais tolerantes 
e mais humanos.

Nossa luta política hoje é impedir que 
este espírito prevaleça, para que se res-
taure a cordialidade perdida, a coope-
ração social e o equilíbrio e a harmonia 
entre os poderes, sem os quais as socie-
dades não fl orescem.

“Não podemos
permitir que
se reproduza

no Brasil o
que  já ocorre

em alguns países
do mundo.”
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Enfrentamos hoje no Brasil as consequên-
cias da mais grave crise econômica da nos-
sa história. Foi provocada pelos erros da 
política econômica adotada pelo Governo 
Federal de 2010 a 2016 e não por proble-
mas externos. 

Acreditaram que isenções, subsídios e 
crédito farto realizariam o milagre de tirar 
o país da recessão e gerar empregos e 
renda para a população. Lançaram o país 
no descalabro fiscal 
e numa grave crise 
política, moral e ins-
titucional.

No governo do pre-
sidente Michel Te-
mer começou-se um 
amplo e profundo 
esforço de enfren-
tamento da crise. 
O programa “Ponte 
para o Futuro” ser-
viu de bússola para 
a implementação 
das reformas econô-
micas e das políticas 
de recuperação fis-
cal, de investimen-
tos em infraestrutura e de reativação dos 
programas sociais e para reforçar a  de-
bilitada rede de proteção aos mais vul-
neráveis.

Avançou-se: a recessão foi estancada, 
o desemprego deixou de crescer, infla-
ção e os juros caíram e os investimen-
tos aumentaram. A PPI executou amplo 
programa de concessões e privatizações 

(121 leilões realizados, gerando R$ 240 
bilhões em investimentos), o Congres-
so aprovou o Teto de Gastos, a Reforma 
Trabalhista, a nova legislação de óleo e 
gás, o novo ordenamento das empresas 
públicas e uma proposta de reforma da 
Previdência ficou pronta para ser votada 
no plenário da Câmara dos Deputados.

No entanto, a crise moral decorrente das 
denúncias da operação Lava Jato, que já 

tinha enfraquecido 
a Câmara dos De-
putados, o Senado 
Federal, partidos e 
lideranças políticas, 
governos estaduais 
e assembleias le-
gislativas, câmaras 
municipais e prefei-
turas e as principais 
empresas de obras 
públicas, atingiu 
também o Governo 
Federal. 

E ao ter que se de-
fender de denún-
cias e processos na 
Câmara dos Depu-

tados, apesar de todos os avanços con-
quistados, o Governo perdeu vigor e 
tempo para se concentrar ainda mais so-
bre os desafios administrativos. 

E agora, qual o caminho que o partido 
deve tomar para seguir em frente?

O MDB tem mais de 50 anos de luta. Co-

nhece o Brasil e os brasileiros nas gran-

“O compromisso 
com a democracia, 

a fé inabalável 
na liberdade e o 
sagrado respeito 

ao Estado de 
Direito fazem parte 
do DNA do MDB.”
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des cidades e no interior. Conviveu com 

seus sonhos e suas esperanças, e muitos 

foram realizados. É depositário, pela mo-

bilização de suas lideranças e militantes, 

de uma memória de grandes conquistas 

democráticas e sociais. Traz ainda na sua 

história a experiência de partidos, que 

de 1945 a 1966, lutaram pela democra-

cia e pelo desenvolvimento econômico e 

social. 

Estivemos, neste longo período, partici-

pando e liderando importantes vitórias 

da Nação. Somos um partido político, 

acreditamos na política e a colocamos 

para servir ao povo. 

Temos vitalidade para continuar, para re-

fazer caminhos, para manter viva a espe-

rança de construir uma sociedade justa, 

responsável e democrática.

Os desafi os são imensos, mas temos von-

tade e força para enfrentá-los. Temos 

aprendido com os erros e, sobretudo, com 

os acertos. É possível garantir emprego, 

renda, igualdade de oportunidade e res-

peito aos direitos individuais e sociais em 

nosso país. Sempre é possível avançar. Só 

depende de nossa combatividade.

Os dias de hoje são desafi adores. A maior 
crise econômica da nossa história resis-
te. Ela mantém o desemprego em alta, 
aprofunda a desigualdade social, empur-
ra milhares de brasileiros a cada dia para 
abaixo da linha de pobreza, desorganiza 
a nossa economia, degrada as nossas ci-
dades, destrói as nossas esperanças, ali-

menta discursos populistas que trazem 
mais divisão. 

Este quadro econômico e social fragiliza 
as instituições e inviabiliza a ação execu-
tiva dos governos, tornando-os inoperan-
tes e, como tal, sem autoridade. Lança os 
poderes da república numa disputa de 
comando sem fi m. Nada merece respei-
to, tudo está sob suspeição. 

A intolerância, a intransigência, a surdez 
e a mentira assumem os espaços do di-
álogo, da negociação, do entendimento, 
da busca de caminhos com sustentação 
majoritária.

Com isso, a democracia corre o risco de 
perder autoridade, respeito, apoio popu-
lar e as instituições que a sustentam. 

O Estado deixa de ser forte, organizado, 
efi caz. O Estado de Direito, sustentado 
na Constituição e no império da lei, fi ca 
comprometido. A responsabilidade go-
vernamental, fi ca corroída pela precarie-
dade fi nanceira, o que impossibilita os 
governos de cumprirem suas obrigações 
com a sociedade.

O momento é grave. É evidente que o 
sistema político brasileiro dá mostra de 
decadência. Mas não é hora de perple-
xidade nem de paralisia. Ao contrário, é 
hora de reagir, de encontrar e de propor 
soluções. De reconstruir a nação.

A Convenção Nacional de outubro terá 
que aprovar a linha política do nosso par-
tido, visando transformar esse difícil mo-
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mento do país. É urgente a sua discus-

são. E a FUG propõe, para tal, três pontos 

para debate.

1. Nada é mais importante do que en-

frentar a crise social.

O Congresso Nacional já entregou ao 
Governo Federal as ferramentas ade-
quadas para estabelecer uma trajetória 
de equilíbrio fiscal e financeiro - o Teto 
de Gastos e a Reforma da Previdência. 
As condições estão criadas para que as 
autoridades econômicas e financeiras 
se debrucem, prioritariamente, sobre a 
formulação de caminhos administrativos 
para melhorar a qualidade do gasto pú-
blico. E também realizar a tão desejada e 
necessária Reforma Tributária.

Salta aos olhos, nas ruas e avenidas das 
cidades, o avanço da pobreza, da insegu-
rança e da fome. A precariedade da rede 
de proteção social, dos direitos à vida 
digna e do acesso aos benefícios mate-
riais e culturais amplia a sua abrangência 
e nos aconselha a rever os extremos da 
ortodoxia fiscal.

Combater a recessão para gerar empregos 
e renda deve nos ocupar em primeiro lugar.

Mudar a rota não significa retornar ao 
populismo e nem à irresponsabilidade 
fiscal. A prioridade da política econômi-
ca precisa ser a ampliação da oferta de 
empregos, a geração de renda e a cria-
ção de ferramentas de proteção social 

aos mais vulneráveis.

A medida de sucesso será dada pelos 

resultados obtidos. As ações setoriais do 

Governo deverão ser direcionadas para 

cumprir esses objetivos e os programas 

para atender essas metas.

Não se trata aqui de um debate ideológi-

co, mas político. Percorrer esse caminho 

é promover o reencontro do poder com 

o seu legítimo dono, o cidadão, que quer 

o direito a uma vida digna. A democracia 

é incompatível com a fome e a miséria.

A crise social tem sua expressão mais ter-

rível no aumento do número de desem-

pregados, no drama de suas famílias, na 

perda da esperança, no crescimento da 

violência e da criminalidade e na drástica 

queda da qualidade de vida. 

Os quase 13 milhões de brasileiros de-

sempregados afirmam a prioridade: ge-

rar empregos! 

Nas condições atuais, não há como o Go-

verno Federal abrir mão de apresentar 

uma política econômica para combater 

a recessão, induzir investimentos para 

os setores mais apropriados e garan-

tir segurança jurídica, previsibilidade e 

um ambiente regulatório que estimule a 

transparência e a competição. 

O mercado não cumpre esse papel.  

Ele é exclusivo do Poder Executivo. E, se 

realizado, a iniciativa privada fará os in-

vestimentos necessários e urgentes para 

sairmos da crise.
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A palavra de ordem é retomar o desen-
volvimento econômico e torná-lo o foco 
de todas as atenções.

2. A corrupção impede o desenvolvimento 
econômico, esta é uma verdade pacifi cada.

Nos dias atuais, no Brasil como no mun-
do, há uma repulsa às práticas que aco-
bertam privilégios e compadrio. O Esta-
do Democrático serve a uma sociedade 
que já compreende 
como necessária, à 
sua defesa, separar a 
coisa pública da pri-
vada. 

Por essa razão, a rea-
lidade e a aparência 
da corrupção se apre-
sentam como uma 
vulnerabilidade das 
democracias, em seu esforço de fortale-
cimento das instituições. 

Superar esse estágio requer respei-
tar e robustecer o Estado de Direito, 
a Constituição, as leis e o Poder Judi-
ciário. Afinal, Judiciário fraco ou sub-
misso pode ser tão perigoso quanto o 
ativismo judicial.

O MDB tem uma longa trajetória de com-
promisso com essa causa, desde a sua 
origem. O deputado Ulysses Guimarães, 
como presidente do partido, já alertava 
que o poder não corrompe o homem, é 
o homem que corrompe o poder. Que a 
moral é o cerne da pátria. Reiteradamen-
te dizia que república suja pela corrupção 

impune tomba nas mãos de demagogos 
que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam.

O partido não deve temer esse debate 
nem essa luta. As Ciências Sociais nos 
ensinam que a tendência natural do ser 
humano é selecionar pessoas para ocu-
par cargos e funções públicas por laços 
de parentesco ou por trocas de favores. 

Compensar apoio eleitoral pelo fi siolo-

gismo, pelo nepotismo e pelo patrimo-

nialismo. 

Todas estas formas de 

apropriação do poder 

devem ser combati-

das. E, sempre que o 

combate a essas prá-

ticas perde vigor, a 

fi scalização e os con-

troles diminuem e, na-

turalmente, a repatrimonialização retor-

na. O que impõe um trabalho contínuo e 

permanente de fi scalização, de controle 

e de punição. Ou seja, uma política de 

Estado que é aplicada por intermédio 

das instituições defi nidas em lei, sem 

pretensão a ineditismo e sem espetacu-

larização midiática.

3. O compromisso com a democracia, a 
fé inabalável na liberdade e o sagrado 
respeito ao Estado de Direito fazem par-
te do DNA do MDB.

Todos nós lembramos do que afi rmou 

Ulysses Guimarães na promulgação da 

Constituição de 1988: “Temos ódio da 

ditadura. Ódio e nojo”.

“O desgoverno
é a antessala

da tirania.”
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A democracia não se esgota com a elei-
ção direta para a escolha de presidentes 
e parlamentares, nem com a realização 
de plebiscitos e referendos. A democra-
cia, quando absorveu princípios e valores 
do liberalismo, tornou-se Democracia Li-
beral.

Mais do que um sistema, é uma articula-
ção de instituições políticas e de apare-
lhos para organizar o atendimento de de-
mandas, direitos e deveres do cidadão. A 
Democracia Liberal tornou-se um estilo 
de vida, no qual o cidadão é sujeito da 
história.

Nela, cooperação e competição não são 
alternativas que se excluem, mas dois la-
dos da mesma moeda: a política. E nela, 
o Estado de Direito como instituição do 
sistema político é uma garantia para pro-
teger o cidadão de governos autoritários. 

Mas, a partir de meados do século pas-
sado, esse papel vem perdendo força - a 
lei vem se tornando, cada vez mais, ins-
trumento para ampliar os poderes dos 
governos e enfraquecer os direitos dos 
cidadãos. O que deve ser combatido.

Essa realidade torna-se uma convocatória 
ao MDB para reavivar seus compromissos 
com a Democracia Liberal, estável, forte, 
sustentada na confiança e na adesão po-
pular. Operada na prática de instituições 
robustas, tais como:

. Eleições majoritárias e parlamentares;

. Partidos políticos organizados;

. Burocracia estatal com capacidade 

técnica e autonomia;
. Judiciário independente;
. Imprensa livre e vigilante;
. Disputas eleitorais com respeito às 
regras, sobretudo pelo vencedor;

. Senso coletivo de Nação, convivência 
com o contraditório e combate a into-
lerância.  

Democracia Liberal é, em sua essência, 
um Estado organizado, forte, com quadros 
competentes e escolhidos de forma im-
pessoal e com base no mérito de cada um. 

Nela, do Presidente da República ao mais 
simples cidadão, todos estão submetidos 
às leis, à Constituição, aos padrões do 
Estado de Direito. Os governantes – no 
Executivo, no Legislativo e no Judiciá-
rio –, as autoridades com o mandato de 
conduzir os destinos do país, deverão se 
pautar com senso de responsabilidade. 
Condição imprescindível para que pos-
sam atender às aspirações de conforto 
e bem-estar das pessoas e, também, às 
promessas eleitorais. Sem responsabi-
lidade não há governo, não há entrega, 
não há equilíbrio, não há confiança, não 
há estabilidade. Há insatisfação, descren-
ça, desconfiança. Há desgoverno.

E como disse e nos ensinou Ulysses Gui-
marães: “O desgoverno, filho da penúria 
de recursos, acende a ira popular, que 
invade os paços municipais, arranca as 
grades dos palácios e acaba chegando à 
rampa do Palácio do Planalto”. 

O desgoverno é a antessala da tirania.
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